Elektřina a magnetismus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Uvažujeme daný objem
plynu jako elektricky
izolovanou soustavu.
Ionizací

A) soustava získá záporný elektrický náboj
B) soustava získá kladný elektrický náboj
C) soustava jako celek zůstane elektricky neutrální
D) soustava získá náboj, jehož znaménko bude
záviset na elektronegativitě daného plynu
Velikost elementárního náboje je 1,602.10-19 C.
A) 3,12.1018 e
Jaký počet elementárních nábojů odpovídá
B) 3,12.10-18 e
C) 3,12.1019 e
elektrickému náboji 5 C?
D) 3,12.10-19 e
Coulombův zákon vyjadřuje velikost elektrické síly
A) Fe = k Q1.Q2/r2
působící mezi dvěma náboji jako
B) Fe = Q1 Q2/r
C) Fe = k Q1 Q2/r
D) Fe = k Q12 Q22/r2
Změní-li se vzdálenost mezi dvěma danými
A) 10 krát
bodovými elektrickými náboji z 1 dm na 1 m,
B) 100 krát
zmenší se velikost elektrické síly, kterou na sebe
C) 1000 krát
působí
D) o 1/10 původní hodnoty
Velikost elektrické síly, kterou na
A) přímo úměrná jejich vzdálenosti
sebe působí dva bodové náboje je B) přímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti
C) nepřímo úměrná jejich vzdálenosti
D) nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti
Relativní permitivita je pro vzduch
A) nejmenší silou ve vodě
nepatrně větší než 1, pro vodu 81. Dva
B) největší silou ve vzduchu
dané ionty na sebe budou působit
C) nejmenší silou ve vakuu
D) ve všech prostředcích stejnou silou
Coulombův zákon je formálně podobný
A) Ohmovu zákonu
B) zákonu difuse
C) Newtonovu gravitačnímu zákonu
D) Archimédovu zákonu
Relativní permitivita vody je zhruba 80. Síla působící v
A) zvětší 80krát
roztoku mezi dvěma danými ionty v dané vzdálenosti se
B) zmenší 80krát
oproti situaci ve vakuu
C) zmenší 1600krát
D) nezmění
Intenzita elektrického
A) skalár
pole je
B) vektor stejného směru jako elektrická síla působící na
kladný náboj
C) vektor opačného směru oproti vektoru elektrické síly
D) vektor kolmý na směr elektrické síly
Intenzitu elektrického pole definujeme
A) součin dvou vektorů
jako
B) součin vektoru a skaláru
C) podíl - skalár lomený vektorem
D) podíl - vektor lomený skalárem
Podle definičního vztahu pro intenzitu elektrického pole by A) N.C
její jednotkou mohl být
B) N.C-1
C) N-1.C
D) N-1.C-1
Pro intenzitu elektrického pole užíváme jednotku
A) V.m
B) V-1.m
C) V.m-1
D) V-1.m-1
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A) 1N.C-1 = 1 V.m-1
B) 1 N-1.C = 1 V.m-1
C) 1 N-1.C = 1 V.m
D) 1 N.C = 1 V.m
Intenzita elektrického pole A) je vektor směřující do středu koule
uvnitř nabité vodivé koule B) je vektor směřující ze středu koule
C) je vektor směřující do středu u kladně nabité koule
a od středu u záporně nabité koule
D) je nulová
Elektrický potenciál  můžeme vyjádřit jako
A) e = W/U
B) e = W/Q
C) e = WQ
D) e = Q/W
Jednotkou elektrického potenciálu je jeden
A) ampér
B) coulomb
C) volt
D) farad
Z definice elektrického potenciálu plyne následující vztah mezi A) V = J.C-1
jednotkami:
B) V = J.C
C) V = J-1.C
D) V = J-1.C-1
Poměr jednotek J/C odpovídá jednotce
A) proudu
B) elektrické práce
C) intenzity elektrického pole
D) potenciálu
Elektrické napětí má stejnou jednotku jako
A) elektrický potenciál
B) elektrický náboj
C) intenzita elektrického pole
D) práce
Elektrické napětí mezi dvěma body, které mají hodnoty
A) -20 V
potenciálu 60 V a 80 V je
B) +20 V
C) +140 V
D) -140 V
Uvažujeme dva body. Elektrický potenciál každého z nich A) 40 V
je 40V. Elektrické napětí mezi těmito body je
B) 80 V
C) 0 V
D) 20 V
Kapacitu vodiče můžeme vyjádřit jako
A) C = Q U
B) C = U/Q
C) C = Q/U
D) C = Q/U2
Jednotkou kapacity v soustavě jednotek SI je
A) ampérhodina
B) ampérsekunda
C) coulomb
D) farad
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je správný? A) 1 F = 1C.V-1
B) 1 F = 1 C-1.V
C) 1 F = 1 C.V
D) 1 F = 1 A.C-1

Z úvah o intenzitě elektrického pole plyne vztah mezi
jednotkami
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30.

31.
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34.

Kapacita deskového
kondenzátoru je

A) nepřímo úměrná obsahu účinné plochy desek a jejich
vzdálenosti
B) přímo úměrná obsahu účinné plochy desek a nepřímo
úměrná jejich vzdálenosti
C) přímo úměrná obsahu účinné plochy desek a nepřímo
úměrná čtverci jejich vzdálenosti
D) přímo úměrná obsahu účinné plochy desek a čtverci
jejich vzdálenosti
Mezi deskami daného kondenzátoru je vzduch.
A) se nezmění
Umístíme-li tento kondenzátor do vakua, jeho kapacita
B) nepatrně vzroste
C) nepatrně klesne
D) značně poklesne
Energii elektrického pole nabitého kondenzátoru můžeme A) W = QU
vyjádřit jako
B) W = Q/U
C) W = CU/2
D) W = QU/2
Energii elektrického pole nabitého kondenzátoru můžeme A) W = CU2/2
vyjádřit jako
B) W = QU2/2
C) W = CU/2
D) W = CU2
Dva stejné kondenzátory, každý o kapacitě 100 pF, jsou
A) 10 pF
zapojeny paralelně. Výsledná kapacita je
B) 200 pF
C) 50 pF
D) 100 pF
Dva stejné kondenzátory o kapacitě 100 pF jsou
A) 50 pF
zapojeny sériově. Výsledná kapacita je
B) 200 pF
C) 2 pF
D) 10 pF
Jak se změní frekvence vlastního A) zmenší se, protože kapacita kondenzátoru
kmitání oscilátoru, jestliže desky
se zmenší
kondenzátoru přiblížíme?
B) nezmění se
C) zvětší se, protože kapacita kondenzátoru
se zmenší
D) zmenší se
V elektrickém poli se při přenesení náboje z bodu A do bodu B
A) 6 C
vykonala práce 36 J. Potenciální rozdíl byl 4 V. Vypočítejte
B) 8 C
velikost přeneseného náboje.
C) 9 C
D) 12 C
Jakou práci vykonají síly pole při přenesení náboje Q = 1,0.10-4 C, A) 8.10-4 J
působí-li na něj silou F = 2,0 N po dráze s = 4 cm?
B) 6.10-2 J
C) 8.10-2 J
D) 4.10-4 J
Při vložení izolantu
A) se částice dielektrika dávají do pohybu jedním či
(dielektrika) do
druhým směrem podle znaménka svého náboje
elektrického pole
B) získá dielektrikum kladný náboj
C) se částice dielektrika polarizují (pokud nebyly dipóly
přítomny) a orientují
D) získá dielektrikum záporný náboj
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Polarizace dielektrika
znamená

A) pohyb jeho částic k opačně nabitým elektrodám
B) vytvoření elektrických dipólů z atomů či molekul
(pokud nebyly již dříve přítomny) a jejich zorientování
C) odebrání dipólů z dielektrika
D) dodání dipólů dielektriku
Příkladem dielektrika se stálými (permanentními) dipóly je
A) sklo
B) slída
C) vzduch
D) voda
Které z uvedených
A) Polarizací dielektrika působením vnějšího elektrického
tvrzení je pravdivé?
pole se vytvoří vnitřní elektrické pole opačného směru
B) polarizací dielektrika působením vnějšího elektrického
pole se vytvoří vnitřní elektrické pole téhož směru
C) v dielektriku vloženém do vnějšího elektrického pole
se žádné elektrické pole nevytváří
D) dielektrikum vložené do vnějšího elektrického pole
získává elektrický náboj
Je-li velikost intenzity vnějšího elektrického pole Ee, velikost
A) E = Ee + Ei
B) E = Ee - Ei
intenzity vnitřního pole vytvořeného polarizací dielektrika Ei,
bude velikost intenzity výsledného pole E:
C) E = Ei - Ee
D) E = 0
Pomocí permitivity zpravidla charakterizujeme určitou vlastnost A) kovu
B) dielektrika
C) polovodiče
D) elektrolytu
Které z následujících
A) jednotkou relativní permitivity je 1 (relativní permitivita
tvrzení je pravdivé?
je bezrozměrné číslo)
B) jednotkou permitivity vakua je 1
C) jednotkou permitivity prostředí je 1
D) jak relativní permitivita, tak permitivita vakua jsou čísla
bez rozměru (jejich jednotkou je jedna)
Hodnoty relativních permitivit jsou následující:
A) ve vakuu
suchý vzduch 1,0006, parafín 2,0- 2,2, voda 81,6. B) v suchém vzduchu
V kterém prostředí bude za jinak stejných
C) v parafínu
podmínek největší intenzita elektrického pole
D) ve vodě
Hodnoty relativních permitivit jsou následující:
A) ve vakuu
suchý vzduch 1,0006, parafín 2,0 - 2,2, voda
B) v suchém vzduchu
81,6. V kterém prostředí bude za jinak stejných
C) v parafínu
podmínek nejmenší intenzita elektrického pole?
D) ve vodě
Hodnoty relativních permitivit jsou: dusík 1,00061, A) v dusíku
transformátorový olej 2,2, sklo 5 až16, etanol 24.
B) v transformátorovém oleji
V kterém prostředí bude za jinak stejných
C) ve sklu
podmínek největší intenzita elektrického pole?
D) v etanolu
Hodnoty relativních permitivit jsou: dusík 1,00061, A) v dusíku
transformátorový olej 2,2, sklo 5 až 16,etanol 24.
B) v transformátorovém oleji
V kterém prostředí bude za jinak stejných
C) ve sklu
podmínek nejmenší intenzita elektrického pole?
D) v etanolu
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Relativní permitivita vody je 81,6. Nahradíme-li vakuum
vodou, intenzita elektrického pole za jinak stejných
podmínek se

A) značně zvýší
B) značně sníží
C) nepatrně sníží
D) nepatrně zvýší
Relativní permitivita suchého vzduchu je 1,0006.
A) značně zvýší
Nahradíme-li vakuum suchým vzduchem, intenzita
B) značně sníží
elektrického pole za jinak stejných podmínek se
C) nepatrně sníží
D) nepatrně zvýší
Relativní permitivita etanolu je 24,
A) podstatně vyšší v prostředí
transformátorového oleje 2,2. Za jinak
transformátorového oleje
stejných podmínek bude intenzita
B) podstatně vyšší v prostředí etanolu
elektrického pole
C) nepatrně vyšší v prostředí
transformátorového oleje
D) nepatrně vyšší v prostředí etanolu
Jednotkou permitivity dielektrika je
A) F.m
B) F.m-1
C) C.m
D) C.m-1
Z Coulombova zákona můžeme vyjádřit jednotku permitivity
A) C.N.m
prostředí jako
B) C.N-1.m-2
C) C2.N-1.m
D) C2.N-1.m-2
Síla působící mezi dvěma
A) nezávisí na prostředí
bodovými náboji
B) je přímo úměrná permitivitě prostředí
C) je nepřímo úměrná permitivitě prostředí
D) je přímo úměrná čtverci permitivity prostředí
-1
F.m je jednotkou
A) permitivity prostředí
B) intenzity elektrického pole
C) kapacity kondenzátoru
D) potenciálu
Intenzita elektrického pole v dielektriku je A) nepřímo úměrná jeho permitivitě
B) přímo úměrná jeho permitivitě
C) nepřímo úměrná čtverci permitivity
D) přímo úměrná čtverci permitivity
Uvažujme daný deskový kondenzátor,
A) jeho kapacita podstatně zvýší
mezi jehož deskami je vzduch.
B) jeho kapacita podstatně sníží
Vyčerpáním vzduchu se
C) jeho kapacita nepatrně sníží
D) jeho kapacita nepatrně zvýší
Zvolte správné
A) dohodnutý směr proudu odpovídá směru pohybu kladně
tvrzení:
nabitých částic
B) dohodnutý směr proudu odpovídá směru pohybu elektronů
C) dohodnutý směr proudu odpovídá směru proudu těch
částic, které jsou právě daným vodičem přenášeny
D) v ionizovaném plynu je elektrický náboj přenášen pouze
kladně a záporně nabitými částicemi plynu
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60.
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63.

64.

65.

66.

Je-li v daném vodiči proud
přenášen jednak kladně a
jednak záporně nabitými náboji,
je třeba pro výpočet
procházejícího proudu uvážit:

A) pouze náboj kladně nabitých částic
B) součet nábojů všech částic bez ohledu na
znaménko
C) pouze náboj záporných částic
D) náboj kladných částic od kterého odečteme
absolutní hodnotu náboje záporných částic
Tři druhy částic (kladně nabité ionty, záporně nabité A) v kovech
ionty a elektrony) se podílejí na přenosu náboje
B) v elektrolytech
C) v polovodičích
D) v ionizovaném plynu
Při průchodu konstantního proudu vodičem platí
A) I = Q/t
B) I = Q.t
C) I = U/t
D) I = C/t
Vodičem prochází konstantní proud 10 mA. Jaký náboj prošel
A) 9 C
za 30 min.?
B) 18 C
C) 27 C
D) 36 C
Za 5 hodin byl při konstantním proudu přenesen náboj 3600 C. A) 0,6 A
Jaká byla hodnota proudu?
B) 0,4 A
C) 0,2 A
D) 0,1 A
V automobilové baterii získáváme energii elektrickou
A) mechanické
přeměnou z energie
B) tepelné
C) světelné
D) chemické
Na akumulátoru je uveden údaj 20 Ah. Převeďte jej na
A) 48 kC
jednotku kC:
B) 400 kC
C) 72 kC
D) 86 C
Na akumulátoru je uveden údaj 25 Ah. Převeďte jej na
A) 50 kC
jednotku kC:
B) 125 kC
C) 90 kC
D) 180 C
Na akumulátoru je uveden údaj 30 Ah. Převeďte jej na
A) 36 kC
jednotku kC:
B) 180 kC
C) 60 kC
D) 108 kC
Úplným vybitím akumulátoru by se přenesl celkový náboj
A) 40 Ah
144 kC. Převeďte tuto hodnotu na obvykle udávanou hodnotu
B) 50 Ah
v Ah:
C) 80 Ah
D) 100 Ah
Úplným vybitím akumulátoru by se přenesl celkový náboj
A) 50 Ah
180 kC. Převeďte tuto hodnotu na obvykle udávanou hodnotu
B) 100 Ah
v Ah:
C) 150 Ah
D) 200 Ah
Během úplného vybití akumulátoru by se přenesl celkový náboj A) jednu hodinu
216 kC. Jak dlouho můžeme nejvýše akumulátor vybíjet bez
B) 3 hodiny
nabíjení proudem 10 A, nemáme-li překročit jeho 50% vybití?
C) 6 hodin
D) 30 hodin
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Během úplného vybití akumulátoru by se přenesl celkový náboj A) 5 hodin
252 kC. Jak dlouho můžeme akumulátor vybíjet bez nabíjení
B) 50 hodin
proudem 14 A, nemáme.li překročit jeho 50% vybití?
C) 2,5 hodiny
D) 25 hodin
Při úplném vybití akumulátoru by se přenesl celkový náboj
A) 6,92 MJ
288 kC. Svorkové napětí akumulátoru je 12 V. Jakou práci
B) 5,19 MJ
vykoná elektrický proud v průběhu 50 % vybití akumulátoru?
C) 3,46 MJ
D) 1,73 MJ
Při úplném vybití akumulátoru by se přenesl celkový náboj
A) 2,16 MJ
360 kC. Svorkové napětí akumulátoru je 12 V. Jakou práci
B) 4,32 MJ
vykoná elektrický proud v průběhu 50% vybití akumulátoru?
C) 6,48 MJ
D) 8,64 MJ
V kovu se přenáší
A) volnými valenčními elektrony
proud:
B) elektrony,které jsou do kovu dodány z připojeného zdroje
C) elektrony a kladně nabitými ionty
D) elektrony a záporně nabitými ionty
Grafickým znázorněním
A) přímka v prvním kvadrantu s určitým úsekem
proudu v kovovém vodiči v
na svislé ose
závislosti na napětí mezi konci B) přímka v prvním kvadrantu s určitým úsekem
tohoto vodiče je
na vodorovné ose
C) křivka
D) přímka procházející počátkem
Vyberte správnou
A) rezistor - elektrická veličina
kombinaci
B) odpor - kovová součástka se stálým elektrickým odporem
uvedeného pojmu a C) potenciometr - rezistor s posuvným kontaktem sloužící k
jeho výkladu:
nastavení vhodného napětí v obvodu
D) reostat -rezistor s posuvným kontaktem sloužící k
nastavení vhodného napětí v obvodu
Potenciometr je
A) rezistor s posuvným kontaktem sloužící k nastavení
vhodného proudu v obvodu
B) jakýkoliv odpor
C) jakákoliv kovová součástka se stálým elektrickým
odporem
D) rezistor s posuvným kontaktem sloužící k nastavení
vhodného napětí v obvodu
Reostat je
A) rezistor s posuvným kontaktem sloužící k nastavení
vhodného proudu v obvodu
B) rezistor s posuvným kontaktem k nastavení vhodného
napětí v obvodu
C) jakákoliv kovová součástka o stálém elektrickém odporu
D) stálý elektrický odpor
K nastavení
A) jakkoliv zapojeného rezistoru
vhodného napětí v
B) rezistoru s posuvným kontaktem zapojeného jako
elektrickém obvodu
potenciometr
používáme
C) rezistoru s posuvným kontaktem zapojeného jako reostat
D) jakéhokoliv kovového odporu
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76.

77.

78.

79.

K nastavení
vhodného proudu v
elektrickém obvodu
používáme

A) jakkoliv zapojeného rezistoru
B) rezistoru s posuvným kontaktem zapojeného jako
potenciometr
C) rezistoru s posuvným kontaktem zapojeného jako reostat
D) kovového odporu
Automobilová žárovka koncového světla je určena pro napětí
A) 28,6 
12 V a proud 0,42 A. Jaký je odpor jejího vlákna?
B) 60 
C) 4,16 
D) 4,8 
Automobilová žárovka blikače je určena pro napětí 12 V a
A) 282 
proud 1,7 A. Jaký je odpor jejího vlákna?
B) 7,06 
C) 1,75 
D) 2

Měrný elektrický odpor ρ látky, ze které je zhotoven vodič o
průřezu S, délce l a elektrickém odporu R, je roven

A) ρ = Rl/s
B) ρ = lS/R
C) ρ = RS/l
D) ρ = RSl

80.

Jednotkou měrného elektrického odporu ρ látky je

81.

Jednotkou měrné elektrické vodivosti (S.m-1) můžeme též
vyjádřit jako

82.

Odporové
materiály
jsou látky

83.

84.

85.

86.

A) .m
B) .m-1
C) .m2
D) .m-2
A) .m
B) -1.m
C) .m-1
D) -1.m-1

A) s jakýmkoliv čistým ohmickým odporem
B) látky s malým měrným elektrickým odporem
C) látky s velkým měrným elektrickým odporem
D) látky s měrným elektrickým odporem zcela nezávislým na teplotě
Jednotkou teplotního součinitele elektrického odporu je
A) K-1
B) -1
C) ρ.K-1
D) .K
V nepříliš velkých intervalech teplot
A) roste přibližně lineárně s teplotou
můžeme předpokládat, že elektrický
B) je nepřímo úměrný teplotě
odpor daného vodiče
C) je přímo úměrný čtverci teploty
D) je nepřímo úměrný čtverci teploty
Závislosti elektrického odporu na teplotě
A) termočlánků
se využívá u
B) tyristorů
C) odporových teploměrů
D) bimetalových teploměrů
Supravodivost je jev, který se
A) při teplotě 0 0C
uplatňuje u některých kovů
B) při teplotě blízké bodu tání daného kovu
C) při teplotách blízkých 0 K
D) při teplotách vyšších než 200 0C
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

Pro uzavřený elektrický obvod platí vztah mezi
elektromotorickým napětím Ue, napětím na vnější části
obvodu U a napětím na vnitřní části obvodu Ui vztah

A) Ue = U + Ui
B) Ue = U - Ui
C) Ue = Ui - U
D) Ui = U
Elektromotorické napětí zdroje v uzavřeném obvodu Ue s A) I = Ue/(R+Ri)
vnějším odporem R a vnitřním odporem Ri lze vyjádřit
B) I = Ue/(R-Ri)
takto:
C) I = Ue/(Ri-R)
D) I = Ue/Ri - Ue/R
S použitím vnějšího odporu R a vnitřního odporu Ri lze
A) Ue = RI - RiI
výraz pro elektromotorické napětí zdroje zapojeného do
B) Ue = RiI - RI
uzavřeného obvodu napsat:
C) Ue = I(R-Ri)
D) Ue = I(R + Ri)
A) Ue = U - RiI
Je-li v uzavřeném obvodu vnější odpor R, vnitřní odpor
Ri, lze vyjádřit vztah mezi svorkovým napětím U a
B) U = Ue + RiI
elektromotorickým napětím Ue pomocí tzv. úbytku napětí C) U = Ue - RiI
takto:
D) U = RiI - Ue
Uvažujme 3 paralelně zapojené rezistory. Hodnoty
A) I = I1 + I2 + I3
U, R a I značí celkové hodnoty napětí, proudu a
B) U = U1 + U2 + U3
odporu, indexy 1, 2 a 3 se vztahují k jednotlivým
C) U/R = U/R1 + U/R2 + U/R3
rezistorům. Který vztah je nesprávný?
D) 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
Voltmetr a ampérmetr se od
A) konstrukčně
sebe v principu neliší:
B) způsobem, jakým se zapojují do obvodu
C) způsobem, jakým se zvětšují jejich rozsahy
D) požadavky na jejich odpor (velký či malý)
Je-li odpor ampérmetru Ra A) připojíme k němu paralelně bočník s odporem Ra/4
a máme-li jeho rozsah
B) připojíme k němu paralelně bočník s odporem Ra/3
zvětšit 4x
C) předřadíme mu rezistor s odporem Ra/4
D) předřadíme mu rezistor s odporem Ra/3
Připojíme-li k ampérmetru o odporu Ra
A) zmenšíme jeho rozsah 4x
paralelně rezistor o odporu Ra/4
B) zvětšíme jeho rozsah 4x
C) zvětšíme jeho rozsah 5x
D) zmenšíme jeho rozsah 3x
Ampérmetr s odporem Ra a rozsahem 0 až 60 mA má být
A) 99Ra
B) 100Ra
použit k měření proudu do 6 A. K příslušnému zvětšení
C) Ra/100
rozsahu přístroje je třeba připojit k ampérmetru paralelně
rezistor o odporu
D) Ra/99
A) 60 mA
Připojíme-li k ampérmetru o odporu Ra a rozsahu 0 až 12 mA
paralelně rezistor o odporu Ra/4, zvětšíme tím horní hranici
B) 36 mA
jeho rozsahu na
C) 48 mA
D) 24 mA
Je-li odpor voltmetru Rv a máme-li jeho rozsah zvětšit 5x,
A) 4Rv
předřadíme mu rezistor s odporem
B) 5Rv
C) Rv/4
D) Rv/5
Předřadíme-li voltmetru o odporu Rv rezistor o odporu 5Rv,
A) 3 krát
zvětšíme jeho rozsah
B) 4 krát
C) 5 krát
D) 6 krát
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99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Voltmetr s odporem Rv a rozsahem do 60 V má být použit k
měření napětí do 300 V. K příslušnému zvětšení rozsahu
přístroje je třeba předřadit rezistor o odporu

A) 5RV
B) 4RV
C) RV/5
D) RV/4
Předřadíme-li voltmetru o odporu Rv a rozsahu 6 V rezistor o
A) 18 V
odporu 4Rv , bude možno měřit napětí do
B) 24 V
C) 30 V
D) 36 V
Máme voltmetr o odporu 24 k , jehož
A) předřadíme mu rezistor 96 k
rozsah je do 12 V. Potřebujeme-li tímto
B) předřadíme mu rezistor 120 k
přístrojem měřit v rozsahu do 60 V
C) přiřadíme mu bočník 6 k
D) přiřadíme k němu bočník 4,8 k
Dva rezistory, každý o odporu 15 k, ,jsou zapojeny sériově
A) 7,5 k
(za sebou). Výsledný odpor činí
B) 1,5 k
C) 0,15 k
D) 30 k
Dva rezistory, každý o odporu 20 k , jsou zapojeny sériově
A) 20 k
(za sebou). Výsledný odpor činí
B) 0,1 k
C) 40 k
D) 10 k
Odpor soustavy tří stejných rezistorů zapojených tak, že ke
A) 46,67 M
dvojici zapojené sériově je třetí připojen paralelně, činí 70 M. B) 71,4 M
Odpor jednoho rezistoru je
C) 105 M
D) 210 M
Odpor soustavy tří stejných rezistorů zapojených tak, že ke
A) 135 M
dvojici zapojené sériově je třetí připojen paralelně, činí 90 M. B) 270 M
Odpor jednoho rezistoru je
C) 60 M
D) 30 M
Dva rezistory, každý o odporu 15 k, jsou zapojeny paralelně. A) 15 k
Celkový odpor je
B) 7,5 k
C) 30 k
D) 1,5 k
Tři rezistory, každý o odporu 15 k, jsou zapojeny paralelně.
A) 5 k
Celkový odpor je
B) 7,5 k
C) 15 k
D) 30 k
Uvažujme drát, který je protažen při nezměněné hmotnosti na
A) 16 krát větší
čtyřnásobnou délku. Výsledný odpor bude ve srovnání s
B) 4 krát větší
původním
C) nezměněn
D) 4 krát menší
Vodič stejného průřezu má odpor R. Jaký bude jeho výsledný
A) 4 R
odpor, zvětšíme-li jeho délku na dvojnásobek a plochu průřezu B) 2 R
zmenšíme na polovinu?
C) R
D) R/2
Tři rezistory o stejném odporu R = 1  jsou zapojeny tak, že ke A) 3,0 
dvěma zapojeným paralelně je třetí připojen sériově. Výsledný B) 2,0 
odpor této soustavy je:
C) 1,5 
D) 1,0 
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111. Ampérhodinu (Ah) můžeme
považovat za
112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

A) hlavní jednotku elektrické práce
B) vedlejší jednotku elektrického náboje
C) hlavní jednotku elektrického výkonu
D) vedlejší jednotku výkonu
Vedlejší jednotkou elektrického náboje je
A) Wh
B) Ah
C) kWh
D) Ws
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je správný? A) 1Wh = 1 J
B) 1kWh = 3,6x106J
C) 1Wh = 1 kJ
D) 3600Wh = 1J
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je správný?
A) 1S = 1 -1
B) 1S = 1 -1.m
C) 1S = 1 m
D) 1S = 1 m-1
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný? A) 1C = 1 As
B) 1J = 1 Ws-1
C) 1kWh = 3,6.106 J
D) 1J = 1 VC
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný?
A) 1Wh = 3600 J
B) 1J = 1 VC
C) 1S = 1 -1
D) 1C = 1 As-1
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný?
A) 1Wh = 3,6 J
B) 1 = 1 VA-1
C) 1S =1 -1
D) 1J = 1 VC
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný?
A) 1W = 1 Js-1
B) 1C = 1 As
C) 1kWh = 3600 J
D) 1 = 1 VA-1
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný?
A) 1J = 1 Ws
B) 1J = 1 VC-1
C) 1W = 1 Js-1
D) 1C = 1 As
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný?
A) 1J = 1 Ws
B) 1A = 1 Cs-1
C) 1W = 1 VA
D) 1S = 1 m
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný?
A) 1A = 1 Cs-1
B) 1Wh = 3600 J
C) 1J = 1 VC
D) 1 = 1 VA
Elektrickou práci v obvodu s konstantním proudem A) W = U.I
vypočítáme ze vztahu:
B) W = R.I.t
C) W = U.I.t-2
D) W = U.I.t
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A) P = R.I2
B) P = R.I
C) P = W.t
D) P = U2.R
Vyhledejte dvojici, ve které jsou oba vztahy (pro práci A) W = RI2t; P = UI/t
W a výkon P konstantního elektrického proudu)
B) W = UI; P = UQ/t
uvedeny správně
C) W = UQ; P = U2/R
D) W = UQ; P = Wt
Vyhledejte dvojici, ve které jsou oba vztahy (pro práci A) W = UIt; P = UI
W a výkon P konstantního elektrického proudu)
B) W = UQ; P = RI2/t
uvedeny správně
C) W = RI2; P = W/t
D) W = UQ/t; P = U2/R
Vyhledejte dvojici, ve které je jeden z uvedených
A) W = UQ; P = W/t
vztahů pro práci W a výkon P konstantního
B) W = UIt; P = U2/R
C) W = RI2t; P = UI
elektrického proudu chybný:
D) W = Ut/R; P = UQ/t
Vyhledejte dvojici, ve které je jeden z uvedených
A) W = U2t/R; P = W/t
vztahů pro práci W a výkon P konstantního
B) W = RI2t; P = UI/t
elektrického proudu chybný:
C) W = UIt; P = U2/R
D) W = UQ; P = RI2
Vyhledejte dvojici, ve které je jeden z uvedených
A) W = RI2t; P = U2/R
vztahů pro práci W a výkon P konstantního
B) W = UIt; P = UI
elektrického proudu chybný:
C) W = U/Q; P = RI2
D) W = U2t/R; P = UQ/t
Vyhledejte dvojici, ve které je jeden z uvedených
A) W = U/Q; P = W/t
vztahů pro práci W a výkon P konstantního
B) W = UIt; P = UQ/t
elektrického proudu chybný:
C) W = RI2t; P = U2/R
D) W = U2t/R; P = RI2
Vyhledejte dvojici, ve které je jeden z uvedených
A) W = U2t/R; P = UI/t
vztahů pro práci W a výkon P konstantního
B) W = RI2t; P = W/t
elektrického proudu chybný:
C) W = UIt; P = U2/R
D) W = UQ; P = RI2
Jaké množství tepla vznikne přeměnou elektrické energie při
A) 1,8 kJ
desetihodinovém provozu el. vařiče o příkonu 0,5 kW?
B) 18 MJ
C) 1,8 kWh
D) 1800 kWh
Jaký je odpor vlákna 50 W automobilové žárovky připojené k
A) 3,56 
napětí 12 V?
B) 5,62 
C) 2,88 
D) 7,22 
Jaký proud protéká 40 W žárovkou při síťovém napětí 220 V?. A) 5,5 A
Přibližně:
B) 180 mA
C) 1,8 A
D) 550 mA
Jak velký elektrický náboj se přenese při svícení trvajícím 1 h
A) 6 C
žárovkou o výkonu 20 W při napětí 12 V?
B) 6 Ah
C) 6 As
D) 6 kC

123. Výkon konstantního proudu ve spotřebiči je dán vztahem

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.
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135. Během desetiminutového svícení žárovkou pro síťové napětí
220 V se přenesl zhruba náboj 0,076 A.hod. Jak velký byl
zhruba příkon žárovky?
136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

A) 40 W
B) 100 W
C) 15 W
D) 60 W
Ponorným vařičem o příkonu P = 300 W zahříváme vodu po
A) 45 kJ
dobu t = 2,5 minuty. Určete energii, kterou přijala voda ve
B) 120 kJ
formě tepla.
C) 75 kJ
D) 12 kJ
Elektrické topné těleso je připojeno na zdroj o napětí U = 220 V A) 4 P
a dodává tepelný výkon P. Jaký výkon bude toto topné těleso
B) 2 P
dodávat, připojíme-li je na zdroj o napětí 110 V?
C) P/4
D) P/2
Měrný elektrický odpor polovodiče se stoupající teplotou
A) rychle klesá
B) pomalu klesá
C) rychle stoupá
D) pomalu stoupá
Měrný elektrický odpor kovového vodiče s rostoucí
A) rychle stoupá
teplotou
B) pomalu stoupá
C) rychle klesá
D) pomalu klesá
Které z
A) měrný odpor kovu se stoupající teplotou mírně stoupá
uvedených
B) měrný odpor kovu se stoupající teplotou rychle stoupá
tvrzení je
C) měrný odpor polovodiče se stoupající teplotou pomalu klesá
správné?
D) měrný odpor polovodiče se stoupající teplotou pomalu roste
Zvolte kombinaci, ve které jsou
A) izolanty, polovodiče, elektrolyty, kovy
uvedené druhy látek seřazeny ve
B) kovy, polovodiče, elektrolyty, izolanty
správném pořadí od nejnižšího
C) izolanty, elektrolyty, polovodiče, kovy
měrného elektrického odporu k
D) kovy, elektrolyty, polovodiče, izolanty
nejvyššímu:
Závislost odporu polovodiče na teplotě se využívá k A) odporových teploměrů
měření teploty pomocí
B) termočlánků
C) termistorů
D) bimetalových teploměrů
Zánik páru volný elektron - díra v polovodiči se nazývá
A) excitace
B) rekombinace
C) ionizace
D) disociace
Mezi výsledným elektrickým proudem v polovodiči I,
A) I = Ie + Id
elektronovým proudem Ie a děrovým proudem Id platí vztah
B) I = Ie - Id
C) I = Id - Ie
D/ I = Ie=Id
Ve vlastním polovodiči
A) je hustota děr menší než hustota volných elektronů
B) je hustota volných elektronů menší než hustota děr
C) poměr mezi hustotami děr a volných elektronů
závisí na typu poruch krystalové mřížky
D) je hustota děr rovna hustotě volných elektronů
V tranzistoru je uprostřed
A) base
B) kolektor
C) emitor
D) kolektor nebo emitor
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147. Tranzistor může být typu

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

A) pouze PNP
B) pouze NPN
C) PN
D) NPN nebo PNP
Polovodičový prvek k měření teploty se jmenuje
A) termočlánek
B) tranzistor
C) rezistor
D) termistor
Polovodičový prvek používaný pro zesilování se jmenuje A) termistor
B) tranzistor
C) rezistor
D) polovodičová dioda
Polovodičový prvek k usměrňování střídavého proudu se A) polovodičová dioda
jmenuje
B) termistor
C) tranzistor
D) rezistor
Voltampérová charakteristika
A) leží celá v prvním kvadrantu
polovodičové diody je znázorněna v B) prochází prvním a druhým kvadrantem
grafu závislosti proudu na napětí
C) prochází prvním a třetím kvadrantem
křivkou, která:
D) prochází prvním a druhým kvadrantem
Při zapojení tranzistoru se
A) emitorový proud kolektorovým proudem
společným emitorem se ovládá
B) kolektorový proud emitorovým proudem
C) kolektorový proud bázovým proudem
D) bázový proud kolektorovým proudem
+
Uvažujme roztok
A) ionty Na a Cl- vzniknou elektrolytickou disociací, která
chloridu sodného.
nastává během rozpouštění
Platí následující
B) ionty Na+ a Cl- vzniknou elektrolýzou
tvrzení
C) ionty Na+ a Cl- vzniknou ionizačním účinkem elektrického
proudu
D) ionty Na+ a Cl- byly již přítomny v krystalové mříži NaCl a
rozpuštěním se pouze stanou volnými částicemi
V průběhu elektrolýzy taveniny nebo roztoku
A) oxiduje na anodě
chloridu sodného se sodný iont
B) redukuje na anodě
C) oxiduje na katodě
D) redukuje na katodě
V průběhu elektrolýzy taveniny nebo roztoku
A) oxiduje na anodě
chloridu sodného se chloridový iont
B) redukuje na anodě
C) oxiduje na katodě
D) redukuje na katodě
Přidáme-li do destilované vody malé množství A) vodivost se nezmění
kyseliny sírové
B) vodivost se znatelně zvýší
C) vodivost se zvýší nepatrně
D) vodivost se poněkud sníží
Vedení elektrického A) není vázáno na přenos látek
proudu v
B) se zprostředkovává pouze přenosem oxoniových kationtů
kapalinách
C) se zprostředkovává přenosem kationtů a aniontů
D) se zprostředkovává přenosem elektronů v elektrolytu
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158. Ke dvěma elektrodám v
elektrolytu je připojen
zdroj stejnosměrného
napětí, které plynule
zvyšujeme. Přitom

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

A) proud bude zpočátku stoupat podle Ohmova
zákona
B) proud bude zpočátku stoupat, avšak nikoliv
lineárně, jak udává Ohmův zákon
C) proud bude nulový až do dosažení tzv. rozkladného
napětí a poté bude stoupat podle Ohmova zákona
D) ani po dosažení rozkladného napětí se nebude
závislost proudu na napětí řídit Ohmovým zákony
Při elektrolýze roztoku kyseliny
A) na katodě vylučuje plynný chlor
chlorovodíkové se
B) na anodě vylučuje plynný chlor
C) na katodě redukuje chloridový iont
D) na anodě redukuje chloridový iont
Při elektrolýze roztoku měďnaté sole se
A) na katodě vylučuje kovová měď
B) na anodě vylučuje kovová měď
C) na katodě oxiduje měďnatý iont
D) na anodě oxiduje měďnatý iont
Které tvrzení týkající se průběhu
A) kationt na anodě přijímá elektrony
elektrolýzy je správné?
B) kationt na anodě odevzdává elektrony
C) kationt na katodě odevzdává elektrony
D) kationt na katodě přijímá elektrony
Které tvrzení týkající se průběhu
A) aniont na anodě přijímá elektrony
elektrolýzy je správné?
B) aniont na anodě odevzdává elektrony
C) aniont na katodě přijímá elektrony
D) aniont na katodě odevzdává elektrony
Jednotkou elektrochemického ekvivalentu látky je
A) mol.C-1
B) kg.A-1
C) kg.C-1
D) mol.A-1
Při vedení proudu dochází k
A) v elektrolytech a ionizovaných plynech
přenosu látky
B) pouze v elektrolytech
C) v kovech
D) v polovodičích
Při vedení elektrického proudu nedochází A) pouze v kovech
k přenosu látky
B) pouze v polovodičích
C) v kovech a polovodičích
D) v elektrolytech
Jednotkou Faradayovy konstanty je
A) A.kg-1
B) A.mol-1
C) C.kg-1
D) C.mol-1
Hmotnost látky vyloučené na elektrodě v průběhu
A) m = A.Q
elektrolýzy lze pomocí elektrochemického ekvivalentu
B) m = A/Q
látky vyjádřit takto:
C) m = AQt
D) m = A/I
Je-li A elektrochemický ekvivalent látky a probíhá-li
A) m = AIt
proces elektrolýzy po dobu t, je množství látky vyloučené B) M = AI/t
na elektrodě
C) m = AQt
D) m = AQ/t
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A) m = FQ/(Mm )
B) m = MmQ/(F )
C) m = Mm /(QF)
D) m = F /(QF)
Ve jmenovateli výrazu pro vyjádření množství látky vyloučené
A) 4
B) 3
elektrolýzou s použitím Faradayovy konstanty je násobek . Jaká je
C) 2
jeho hodnota pro elektrolytické vyloučení sodíku v tavenině chloridu
D) 1
sodného?
Počítejte, že relativní atomová hmotnost zinku se zhruba rovná
A) 2:1
trojnásobku relativní atomové hmotnosti sodíku. Ze 2. Faradayova
B) 2:3
zákona vyplývá, že poměr hmotností těchto kovů, vyloučených týmž
C) 3:2
nábojem při elektrolýze sodné a zinečnaté sole mNa:mZn bude zhruba
D) 1:2
Počítejte, že relativní atomová hmotnost chrómu je zhruba stejná jako A) 2:3
relativní atomová hmotnost niklu. Ze 2. Faradayova zákona vyplývá,
B) 3:2
že poměr hmotností těchto kovů, vyloučených týmž nábojem při
C) 1:1
elektrolýze chromité a nikelnaté sole mCr:mNi bude zhruba
D) 1:3
"Kapacita" akumulátoru se vyjadřuje v jednotkách
A) náboje
B) proudu
C) práce
D) výkonu
Plyn se stává vodičem na základě
A) ionizace
B) excitace
C) rekombinace
D) disociace na atomy
V plynu může být elektrický
A) pouze elektrony
náboj přenášen
B) pouze elektrony a kladnými ionty
C) elektrony, kladnými ionty a zápornými ionty
D) pouze kladnými a zápornými ionty
V ionizovaném plynu
A) v oblasti nasyceného proudu
platí Ohmův zákon
B) v oblasti samostatného výboje
C) v oblasti nasyceného proudu a při nižších napětích
D) pouze při nižších napětí než je napětí, při kterém
nastává nasycení proudů
Při elektrickém výboji A) pozorujeme při katodě katodové světlo a ve zbývajícím,
v trubici se zředěným
převažujícím prostoru trubice anodové světlo
plynem
B) pozorujeme při anodě anodové světlo a ve zbývajícím,
převažujícím prostoru trubice katodové světlo
C) celá trubice září stejným světlem
D) zhruba polovina trubice je zaplněna katodovým světlem
a druhá polovina anodovým světlem
Který z následujících účinků
A) ionizaci plynu
nevyvolávají paprsky elektronů
B) světélkování látek
získané jako katodové záření?
C) jaderné reakce
D) zahřívání materiálu, na který dopadnou
Termoemise je
A) emise tepelného záření
B) emise elektronů účinkem světla dopadajícího na katodu
C) ionizace plynu účinkem vysokých teplot
D) uvolňování elektronů z povrchu pevných nebo
kapalných těles při vysoké teplotě

169. S použitím Faradayovy konstanty lze množství látky
vyloučené elektrolýzou na elektrodě vyjádřit jako

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.
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180. Termoemise elektronů se využívá například

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

A) v ionizační komoře
B) v obrazové elektronce
C) v termistoru
D) v bimetalickém teploměru
Kolik vychylovacích desek je v obrazové elektronce A) 4 páry
osciloskopu?
B) 2 desky
C) 2 páry
D) 1 deska
V obrazové elektronce osciloskopu jsou elektrony
A) fotoemisí z anody
uvolňovány
B) termoemisí z anody
C) fotoemisí z katody
D) termoemisí z katody
Stacionární magnetické
A) pohybující se vodič s konstantním proudem
pole je takové, jehož
B) rovnoměrně rotující permanentní magnet
zdrojem je
C) nepohybující se vodič s proměnným proudem
D) nepohybující se vodič s konstantním proudem
Orientaci magnetických indukčních čar
A) Lenzovo pravidlo
určuje
B) Ampérovo pravidlo pravé ruky
C) Ampérovo pravidlo levé ruky
D) Flemingovo pravidlo levé ruky
Jednotkou magnetické indukce je
A) tesla
B) weber
C) henry
D) siemens
Homogenní magnetické pole je
A) soustředné kružnice
takové pole, jehož indukční čáry
B) křivky se stejnou vzdáleností od sebe
jsou
C) rovnoběžné přímky
D) kružnice se stejným poloměrem křivosti
Magnetická indukce B homogenního magnetického pole
A) B = FmIlsin
je dána vztahem
B) B = Fm/Ilsin
C) B = FmIsin/l
D) B = FmI/lsin
Směr vektoru magnetické A) shodný se směrem souhlasně orientované tečny k
indukce v určitém bodě
indukční čáře
magnetického pole je v
B) shodný se směrem opačně orientované tečny k
tomto bodě
indukční čáře
C) kolmý k tečně indukční čáry
D) nezávislý na směru tečny k indukční čáře
Magnetická síla Fm působící A) kolmá jak na vodič tak na magnetickou indukci
na přímý vodič s
B) kolmá pouze na vodič
konstantním proudem v
C) kolmá pouze na magnetickou indukci)
homogenním magnetickém D) nezávislá na poloze vodiče
poli je
Směr síly působící na přímý vodič s
A) Lenzovým pravidlem
proudem v homogenním magnetickém
B) Flemingovým pravidlem levé ruky
poli lze určit
C) Ampérovým pravidlem levé ruky
D) Ampérovým pravidlem pravé ruky
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191. Velikost síly působící na
přímý vodič s proudem v
homogenním magnetickém
poli

A) nezávisí na orientaci vodiče
B) je nepřímo úměrná velikosti proudu
procházejícího vodičem
C) je nepřímo úměrná velikosti magnetické indukce
D) je přímo úměrná velikosti magnetické indukce
192. Velikost magnetické indukce pole
A) nepřímo úměrná permeabilitě prostředí
přímého vodiče s proudem je
B) přímo úměrná permeabilitě prostředí
C) přímo úměrná kvadrátu proudu
D) nepřímo úměrná proudu
A) 1
193. Relativní permeabilita vakua μr má hodnotu
B) 4π.10-7

194. Orientaci magnetických indukčních čar
cívky určíme
195. Vnikne-li částice s nábojem do
homogenního magnetického
pole kolmo k indukčním čarám,
pohybuje se dále po
196. Příčinou vzniku Hallova napětí je

197.

198.

199.

200.

201.

C) 2π.10-7
D) 0
A) Flemingovým pravidlem levé ruky
B) Ampérovým pravidlem pravé ruky
C) Ampérovým pravidlem levé ruky
D) Lenzovým pravidlem

A) spirále
B) přímce souhlasné se směrem indukčních čar
C) přímce kolmé na směr indukčních čar
D) kružnici
A) elektrická síla
B) magnetická síla
C) Lorentzova síla
D) nehomogenita vodiče
Volné makroskopické objekty
A) kolmý k vektoru magnetické indukce
zaujímají ve vnějším magnetickém
B) stejný jako směr vektoru magnetické
poli takovou stálou rovnovážnou
indukce
polohu, v níž má jejich magnetický
C) opačný než je směr vektoru magnetické
moment směr
indukce
D) libovolný
Relativní permeabilita feromagnetických látek je
A) značně menší než 1
B) přibližně rovna 1
C) přibližně 10
D) až 100000
Magnetické domény jsou vytvořeny atomy,
A) navzájem kolmé
jejichž magnetické momenty jsou
B) opačně orientovány
C) stejně orientovány
D) orientovány na sobě nezávisle
Curieova teplota je
A) dochází k rozpadům radioaktivních atomů
teplota, při níž
B) dochází k sublimaci
C) feromagnetická látka přestává být feromagnetickou
D) končí křivka vypařování v pT diagramu
Jednotkou intenzity magnetického pole je
A) A.m-1
B) A.m
C) A.m2
D) A-1.m
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202. Velikost intenzity magnetického pole
dlouhé cívky je určena

A) pouze protékajícím proudem
B) pouze počtem závitů
C) délkou cívky
D) součinem proudu a hustoty závitů

203. Relativní permeabilita A) je konstantní
feromagnetických
B) nezávisí na velikosti intenzity magnetického pole v látce
látek
C) je zhruba stejná jako permeabilita vakua
D) závisí na velikosti intenzity magnetického pole v látce
204. Jednotkou magnetického indukčního toku je
A) weber
B) tesla
C) henry
D) siemens
205. Magnetický indukční tok  rovinným závitem o ploše S je
A)  = BSsin
určen vztahem
B)  = BScos
C)  = B/Ssin
D)  =B/Scos
206. Indukované elektromagnetické napětí Ui je určeno vztahem
A) Ui = BS
B) Ui = B
C) Ui = -B /t
D) Ui = - /t
207. Indukované
A) záporně vzaté časové změně magnetického indukčního toku
elektromotorické B) časové změně magnetického indukčního toku
napětí je rovno
C) záporně vzaté časové změně magnetické indukce
D) časové změně magnetické indukce
208. Jednotkou indukčnosti je
A) weber
B) siemens
C) tesla
D) henry
209. Henry je jednotkou
A) magnetického indukčního toku
B) magnetické indukce
C) indukčnosti
D) vodivosti
210. Weber je jednotkou
A) magnetického indukčního toku
B) magnetické indukce
C) vodivosti
D) indukčnosti
211. Tesla je jednotkou
A) vodivosti
B) magnetického indukčního toku
C) indukčnosti
D) magnetické indukce
212. Permeabilita je veličina charakterizující
A) difúzi látek
B) magnetické vlastnosti prostředí
C) viskozitu plynů
D) elektrické vlastnosti prostředí
213. Relativní permeabilita paramagnetických
A) nepatrně menší než 1
látek je
B) nepatrně větší než 1
C) kolem 10
D) až 100 000
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214. Relativní permeabilita diamagnetických
látek je
215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

A) nulová
B) nepatrně menší než 1
C) nepatrně větší než 1
D) kolem 10
Odpor R rezistoru v jednoduchém
A) větší
obvodu střídavého proudu je
B) stejný
vzhledem k obvodu stejnosměrného C) menší
proudu
D) příčinou fázového posuvu střídavého
napětí a proudu
V obvodu střídavého proudu s cívkou,
A) se proud zpožďuje za napětím
která má jen indukčnost L
B) se napětí zpožďuje za proudem
C) nedochází k fázovému posunu
D) vzroste amplituda napětí na cívce
Jednotkou induktance je
A) henry
B) siemens
C) weber
D) ohm
Induktance je definována vztahem
A) XL = 2L
B) XL = 22(L)
C) XL = L
D) XL = /(L)
Zařazením cívky s indukčností L do obvodu střídavého
A) proud zvětší
proudu se
B) proud zmenší
C) proud nezmění
D) sníží frekvence
Induktance
A) s rostoucí frekvencí klesá
B) nezávisí na frekvenci
C) závisí pouze na indukčnosti
D) je přímo úměrná indukčnosti a frekvenci
Velikost kapacitance obvodu střídavého proudu je určena A) XC = C
vztahem
B) XC = 1/C
C) XC = 1/(2C)
D) XC = 2/(C)
Jednotkou kapacitance je
A) farad
B) farad-1
C) henry
D) ohm
Zařazením kondenzátoru do jednoduchého obvodu
A) /4 rad
střídavého proudu dojde k fázovému posunu proudu
B) /2 rad
vzhledem k napětí o úhel
C) -/2 rad
D) -/4 rad
Jednotkou impedance je
A) siemens
B) farad
C) ohm
D) henry
Při Graetzově zapojení diod napětí na
A) pulzuje s dvojnásobnou frekvencí
výstupu usměrňovače
B) pulzuje se stejnou frekvencí
C) pulzuje s poloviční frekvencí
D) je dokonale vyhlazené
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226. Jako usměrňovače střídavého proudu lze použít

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

A) transformátoru
B) kondenzátoru
C) diody
D) solenoidu
Okamžitý výkon střídavého proudu v
A) mění s poloviční frekvencí
obvodu s odporem se vzhledem k proudu B) nemění
C) mění s dvojnásobnou frekvencí
D) je nulový
Efektivní hodnota střídavého proudu I je dána vztahem
A) I = 2 .Im
B) I = Im/ 2
C) I = 2.Im
D) I = Im/2
Efektivní hodnota střídavého napětí U je dána vztahem
A) U = 2 .Um
B) U = 2Um
C) U = Um/ 2
D) U = Um/2
Je-li  fázový posun střídavého napětí a proudu, pak pro výkon A) P = UIcos
střídavého proudu v obvodu s odporem platí vztah
B) P = UI
C) P = UIsin
D) P = UI/2
Je-li  fázový posun střídavého napětí a proudu, pak výkon
A) P = UIcos
střídavého proudu v obvodu s impedancí je dán vztahem
B) P = UItg
C) P = UI
D) P = UIsin
Činný výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí má
A) watt.s-1
jednotku
B) watt.s
C) watt
D) watt-1
Činný výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí je
A) /2 rad
největší, je-li fázový posun
B) /4 rad
C) /8 rad
D) 0 rad
Činný výkon střídavého proudu v RLC obvodu je nulový, je-li
A) /2 rad
fázový posun
B) /4 rad
C) /8 rad
D) 0 rad
Je-li  fázový posun střídavého napětí a proudu, pak účiníkem A) sin
nazýváme výraz
B) cos
C) tg
D) cotg
Při výrobě trojfázového proudu jsou indukovaná napětí fázově
A) 1/3 T
posunuta o
B) 1/2 T
C) 1/4 T
D) 1/8 T
A) Um = BS/n
V cívce s n závity a plochou závitu S rotující v homogenním
magnetickém poli o indukci B s úhlovou frekvencí  je Um dáno B) Um = nBS
vztahem
C) Um = nBS
D) Um = BS/n
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A) 300
B) 600
C) 1200
D) 1500
Mezi libovolnými fázovými vodiči naší rozvodné sítě je
A) 220 V
sdružené napětí o velikosti
B) 380 V
C) 110 V
D) 0 V
U jednofázového A) se proudy transformují v obráceném poměru počtu závitů
transformátoru
B) se napětí transformují v obráceném poměru počtu závitů
C) se proudy transformují v poměru počtu závitů
D) proudy nelze transformovat
Pro transformátor platí rovnice
A) U2/U1 = N1/N2
B) U2N2 = U1N1
C) U1/U2 = N2/N1
D) U1N2 = U2N1
U jednofázového
A) je možné transformovat pouze v přirozených násobcích
transformátoru
transformačního poměru
stejnosměrné napětí
B) je možné transformovat pouze v transformačním
poměru z vyššího napětí na nižší
C) je možné transformovat pouze v transformačním
poměru z nižšího na vyšší napětí
D) nelze transformovat
Pro transformátor platí rovnice
A) U2/U1= I2/I1
B) U2I1= U1I2
C) U1I1= U2I2
D) U1/U2= I1/I2
Výkon transformátoru s transformačním
A) k-krát nižší než příkon
poměrem k je při zanedbatelných ztrátách B) k-krát vyšší než příkon
C) stejný jako příkon
D) závislý pouze na velikosti proudu
Ztráty výkonu v elektrické rozvodné síti A) úměrné kvadrátu intenzity proudu
jsou
B) úměrné intenzitě proudu
C) úměrné odmocnině z intenzity proudu
D) nezávislé na intenzitě
Pro transformátor platí rovnice
A) N2/N1 = I1/I2
B) N2/N1 = N1I2
C) N2/N1 = I2/I1
D) N1/N2 = I1/I2
Transformátor je zařízení, A) střídavý proud a napětí na stejnosměrné
kterým lze měnit:
B) stejnosměrný proud a napětí na jiné stejnosměrné
napětí a proud
C) střídavý proud a napětí na stejné napětí a proud
jiné frekvence
D) střídavý proud a napětí na jiné napětí a proud
stejné frekvence
Elektrický proud se vyrábí průmyslově:
A) v transformátorech
B) v rozvodnách
C) v rozvaděčích
D) v elektrárnách

238. Jednotlivá napětí trojfázového rozvodu jsou navzájem
posunuta o
239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.
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249. Dva kondenzátory o různých
kapacitách jsou připojeny na stejné
napětí. Kondenzátor o větší
kapacitě se nabije:
250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

A) za stejnou dobu jako druhý
B) za kratší dobu
C) za delší dobu
D) za dobu úměrnou poměru kapacit obou
kondenzátorů
Spojením dvou stejných odporů paralelně vzniká odpor:
A) poloviční
B) dvojnásobný
C) čtvrtinový
D) stejný
Základní části tranzistoru jsou:
A) baze, emitor, kolektor
B) anoda, katoda, mřížka
C) žhavení, mřížka, katoda, anoda
D) emitor, kolektor, mřížka
Zvýšíme-li indukčnost cívky v oscilačním
A) frekvence se zmenší 2x
obvodu 4x:
B) frekvence se zmenší 4x
C) frekvence se zvětší 2x
D) frekvence se zvětší 4x
Transformátor se
A) ze dvou cívek a zdroje
nejčastěji skládá
B) z cívek, jádra a voltmetru
C) z cívek, jádra a spotřebiče
D) z jádra z magneticky měkkého železa a ze dvou cívek
Střídavý elektrický proud se průmyslově
A) pomocí výkonných transformátorů
vyrábí:
B) pomocí výkonných dynam
C) pomocí výkonných alternátorů
D) pomocí výkonných usměrňovačů
Výsledkem zapojení dvou stejných odporů do série
A) dvojnásobný
je odpor:
B) poloviční
C) čtyřnásobný
D) stejný
V elektrorozvodné síti je:
A) střídavé napětí
B) stejnosměrné napětí
C) dvoufázové napětí
D) čtyřfázové napětí
Základní typy tranzistoru jsou:
A) PNP a NPN
B) NPN a PPN
C) SPN a PNS
D) SNS a PNS
Má-li vlnění vlnovou délku 3 m, je frekvence
A) 106 Hz
oscilátoru:
B) 107 Hz
C) 108 Hz
D) 109 Hz
Primární cívka je součástí
A) transformátoru
B) tranzistoru
C) reostatu
D) rezistoru
Princip průmyslové výroby
A) stejný pro tepelnou, vodní i jadernou elektrárnu
střídavého proudu je:
B) stejný jen pro tepelnou a vodní elektrárnu
C) v každém typu elektrárny jiný
D) stejný jen pro tepelnou a jadernou elektrárnu
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261. Oscilační obvod se skládá:

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

A) z cívky a diody
B) z diody a žárovky
C) z diody a odporu
D) z cívky a kondenzátoru
Dvoucestné usměrnění střídavého napětí
A) Graetzova můstku
můžeme provést pomocí:
B) Wheatstoneova můstku
C) osciloskopu Tesla
D) Van de Graafova generátoru
Zapojíme dva odpory
A) menší než vodivost každého odporu
paralelně.Výsledná vodivost tohoto
B) větší než vodivost každého odporu
spojení je:
C) zůstane stejná vzhledem k platnosti
I. Kirchhoffova zákona
D) zůstane stejná vzhledem k platnosti
II. Kirchhoffova zákona
Střídavé napětí v elektrorozvodné síti (evropské):
A) má kmitočet 50 kHz
B) má kmitočet 50 Hz
C) má kmitočet 220 Hz
D) má kmitočet 60 Hz
Emitor tranzistoru NPN se připojuje:
A) na záporný pól zdroje
B) na kladný pól zdroje
C) na vstupní signál
D) na výstup
9
Je-li frekvence oscilátoru 10 Hz, je vlnová délka
A) 15 cm
B) 30 cm
C) 40 cm
D) 90 cm
Při připojení stejnosměrného A) naměří se krátkodobá výchylka a pak žádné
napětí na primární cívku
napětí
transformátoru se na
B) nenaměří žádné napětí
voltmetru připojeném k
C) naměříme napětí odpovídající poměru prim. a
sekundární cívce:
sek vinutí
D) naměříme napětí stejné jako na prim. vinutí
Dynamo slouží :
A) jako zdroj střídavého napětí
B) jako zdroj stejnosměrného napětí
C) jako zvláštní typ transformátoru
D) k usměrnění střídavého proudu
Usměrňovací polovodičová A) sériově ke spotřebiči
dioda se v obvodu
B) paralelně ke spotřebiči
střídavého napětí zapojuje: C) vůbec se do obvodu ve spotřebičích nezapojuje
D) pouze ve spojení s tranzistorem
Zapojením dvou stejných kondenzátorů paralelně
A) dvojnásobná
vznikne kapacita:
B) čtyřnásobná
C) poloviční
D) šestinásobná
Střídavé napětí v elektrorozvodné síti:
A) je pilovitého tvaru
B) je obdélníkového tvaru
C) je sinusového tvaru
D) je stejnoměrné
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272. Šipkou je ve schématické značce tranzistoru:

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

A) označen emitor
B) označen kolektor
C) označena fáze
D) označena báze
Je-li sekundární cívka zatížena odporem, platí pro
A) U1/U2 = N2/N1
primární a sekundární proud úměra:
B) I1/I2 = N2/N1
C) I1I2 = N2/N1
D) I1I2 = N2N1
Alternátor slouží:
A) jako zdroj střídavého napětí
B) jako zdroj stejnosměrného napětí
C) jako zdroj napětí o vysokých kmitočtech
D) jako alternativní zařízení pro výrobu pilovitého napětí
Elektrické oscilace rozeznáváme:
A) kapacitní a induktivní
B) rozběhové a doběhové
C) standardní a zesílené
D) tlumené a netlumené
Graetzův můstek slouží:
A) k celovlnnému usměrnění střídavého proudu
B) k měření odporu neznámého rezistoru
C) k půlvlnnému usměrnění střídavého proudu
D) k měření neznámé indukčnosti
Spotřebič má při zapojení do sítě 220 V výkon 1000 W. Při zapojení A) 250 W
na 110 V bude mít výkon:
B) 500 W
C) 2000 W
D) 700 W
Dioda je:
A) polovodičový prvek schopný usměrnit střídavý proud
B) polovodičový prvek schopný zesilovat stejnosměrný proud
C) součástka nahrazující dva rezistory
D) součást pentody
Vstupní (řídící) signál se u tranzistoru připojuje většinou na:
A) kolektor
B) emitor
C) mřížku
D) bázi
Pokud není sekundární cívka
A) maximální
transformátoru zatížena (je otevřena),
B) roven počtu vinutí primární cívky
potom je proud primární cívky
C) roven počtu vinutí sekundární cívky
D) prakticky nulový
Tranzistor je
A) polovodičový prvek
B) vakuový prvek (jinak zvaný elektronka)
C) reléový prvek
D) rozhlasový přijímač
Frekvenci kmitu v oscilačním obvodě vyjadřujeme
A) Hartleyovým
vztahem:
B) Wheatstoneovým
C) Thompsonovým
D) Graetzovým
Graetzův můstek obsahuje
A) 4 diody
B) 4 odpory
C) 2 diody
D) 2 diody a dva odpory
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284. Vložením magneticky měkké oceli do dutiny cívky
se zvětší její
285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

A) měrný odpor
B) ohmický odpor
C) indukčnost
D) kapacita
Tranzistor je schopen zesilovat A) jak stejnosměrný, tak střídavý proud a napětí
B) pouze stejnosměrné napětí a proud
C) pouze střídavé napětí a proud
D) pouze napěťové špičky
Při téměř 100% účinnosti
A) roven počtu vinutí na primární cívce
transformátoru je výkon na
B) roven příkonu na primárním vinutí
sekundárním vinutí
C) roven odporu vinutí na primární cívce
D) roven poměru prim. a sek. vinutí
Základní části diody jsou:
A) anoda a katoda
B) baze, emitor, kolektor
C) anoda, katoda a mřížka
D) anoda, katoda, gate
Zvýšíme-li kapacitu kondenzátoru v oscilačním
A) frekvence se zmenší 4x
obvodu z 200 nF na 800 nF:
B) frekvence se zmenší 2x
C) frekvence se zvětší 2x
D) frekvence se zvětší 4x
Půlvlnný usměrňovač obsahuje
A) polovinu Graetzova můstku
B) 2 odpory
C) 4 diody zapojené do kosočtverce
D) 1 diodu
S rostoucí indukčností cívky se její A) zmenšuje
impedance v obvodu střídavého
B) zvětšuje
proudu
C) nemění
D) nemění, zvětšuje se pouze její reaktance
Dioda je také označována jako:
A) jednocestný ventil
B) dvoucestný ventil
C) zesilovač
D) utlumovač
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Správné odpovědi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

C
C
A
B
D
A
C
B
B
D
B
C
A
D
B
C
A
D
A
B
C
C
D
A
B
C
D
A
B
A
D
C
C
C
B
D
A
B
B
A
A
D

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

A
D
B
C
A
B
D
C
A
A
C
A
B
D
A
B
C
D
C
C
D
A
A
B
C
D
A
A
D
C
D
A
B
C
A
B
C
A
D
C
A
A

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

C
C
A
A
D
C
B
A
B
C
D
A
A
D
B
C
A
D
C
C
A
B
A
A
A
C
B
B
B
A
B
D
A
C
B
D
D
D
A
C
A
D

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
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B
C
A
A
B
C
B
D
B
A
C
A
B
A
D
C
B
A
D
A
D
D
B
A
C
C
D
D
A
B
C
C
B
A
D
B
C
A
C
D
A
A

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

B
D
B
A
A
A
C
D
A
C
D
B
C
D
D
B
A
C
B
A
A
B
D
B
A
B
D
B
B
D
C
C
A
D
D
A
B
D
A
D
C
A

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.

D
B
B
B
B
A
D
C
B
D
B
D
B
C
A
C
C
B
C
B
A
C
D
A
B
A
C
C
B
A
D
D
C
C
A
A
D
D
A
A
A
A

253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.

D
C
A
A
A
C
A
A
D
A
B
B
A
B
A
B
A
A
C
A
B
A
D
A
A
A
D
D
A
C
A
C
A
B
A
B
D
B
A

